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محمودرضا صنم زاده1
ندا پارسا2

مقدمه 
تحوالت، جنبش ها و جريان های بش��ربنياد به دلي��ل تأثير و تأثرات��ی كه بر محيط 
پيرامونی خود اع��م از محيط محل��ی، ملی يا فراملی دارند، س��ويه مند ب��وده و دارای 
خصوصيت جاذبه و دافعه می باش��ند. به اين ترتيب كه در حول خود آرايش��ی از جبهه 
موافقان، حاميان و فعاالنی كه غايت خود را تقويت و تكثير آن قرار داده و نيز جبهه ای 
از مخالف��ان، نافيان و فعالينی كه ه��دف آنها حذف و طرد اين جريان می باش��ند، قرار 
می دهند. بيداری اسامی نيز از اين مقوله مستثنی نيس��ت. اين پديده با بهره گيری از 
تجربه انقاب اسامی ايران و شعاع تأثيرات آن توانست با تكيه بر تفكر اسام سياسی، 
نقش اسام و مسلمانان را در عرصه های مختلف برجسته ساخته و عنصر هويت اسامی 
را به عنوان واقعيتی پذيرفته شده در برابر هويت جهان شمول غرب مجدداً به ميدان آورد 

1. كارشناس  ارشد انديشه سياسی در اسام، پژوهشكده امام خمينی)ره( و انقاب اسامی
2. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران

دشمن شناسی جنبش بيداری اسالمی در
 دیدگاه آیت اهلل العظمی خامنه ای

»با تأكيد بر رويكرد تقابلی- تخاصمی امريكا در مقابل ايران«
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و با تعريف جديدی از منطق قدرت، معادالت منطقه ای و بين المللی را عميقاً دست خوش 
دگرگونی نمايد. بنابراين بيداری اسامی مانند همه جنبش های اجتماعی با مخالفان و 

حاميان و همراهانی مواجه است. مقام معظم رهبری در اين زمينه می فرمايند: 
به بركت انقاب اسامی، پديده ای به نام بيداری اسامی به وجود آمد 
كه اين ديگر قابل انكار نيست. امروز بيداری اسامی در همه كشورهای 
اسامی هست؛ هر چند كه كم و زياد دارد. بيداری اسامی به معنی اين 
نيس��ت كه همه ملت ها و همه آحادی كه در اين بيداری س��هيم اند، به 
صورت منطقی و استداللی مبانی فكری يك نظام اسامی را شناخته اند، 
بلكه به اين معناست كه احس��اس هويت اس��امی در ميان توده های 

مسلمان، در همه جا، به وجود  آمده است.1 
مقام معظم رهبری همچنين فرمودند: 

بيداری اسامی يعنی حالت برانگيختگی و آگاهی ای در امت اسامی 
كه اكنون به تحولی ب��زرگ در ميان ملت های اي��ن منطقه انجاميده و 
قيام ها و انقاب هايی را پديد آورده كه هرگز در محاسبه شياطين مسلط 
منطقه ای و بين المللی نمی گنجيد؛ خيزش های عظيمی كه حصارهای 
استبداد و استكبار را ويران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته 

 است.2
لذا شناخت دشمنان و مخالفان اين حركت اسامی از جهات مختلف اهميت فراوانی 
می يابد. از همين رو اين مقاله در پی تبيين ديدگاه های مق��ام معظم رهبری پيرامون 
دشمنان بيداری اس��امی بوده و به تدابير خاص ايش��ان جهت مقابله با اين دشمنان 

می پردازد.

تعریف مفهومی و عملياتی بيداری اسالمی
امروزه سخن از بيداری اسامی، سخن از يك مفهوم نامشخص و مبهم نيست؛ سخن 
از يك واقعيت خارجی مشهود و محسوس است كه قيام ها و انقاب های بزرگی را پديد 
آورده اس��ت. در يك تعريف كلی، بيداری اس��امی يعنی حال��ت برانگيختگی در امت 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن وزارت امورخارجه و رؤسای نمايندگی های جمهوری اسامی 
ايران در خارج از كشور، 1383/5/25. 

2. تقی صوفی نياركی، بيداری اسامی؛ هويت تمدنی و چالش های پيش رو، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی 
انقاب اسامی، 1390، ص325. 
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اس��امی كه اكنون به تحولی بزرگ در ميان ملت های اين منطقه انجاميده، و قيام ها و 
انقاب های بزرگی را پديد آورده كه هرگز در محاس��به قدرت های مسلط منطقه ای و 
بين المللی نمی گنجيد. خيزش های عظيمی كه حصار های استبداد و استكبار را ويران 

و قدرت های پشتيبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته  است.
در تعريفی ديگر، بيداری اسامی مهجوريت زدايی از دين يا باز پيرايی و واخوانی گزاره ها 
و آموزه های اسامی از اجمال و ابهاماتی است كه بر سيمای دين نشسته است.1 به عبارت 
ديگر، بيداری اسامی مترادف است با اين سخن كه ما فاصله عظيمی در عقيده، اخاق و 
عمل اجتماعی از مفاهيم و ارزش های اسامی گرفته ايم و برای جبران كوتاهی های چند 
قرن اخير، بايد تاش كنيم. هدف از اين بازگشت، ساختن يك تمدن جديد اسامی با به 
كار گيری ارزش های خالص اسامی و تجربه انسانی تمدن بشری است. نهضت بيداری 
اسامی هدفش تشكيل يك تمدن محمدی جهانی است كه در آن، عقانيت با معنويت، 

قدرت با اخاق، دانش با ارزش و علم با عمل، جمع شود.2

عوامل و زمينه های شکل گيری بيداری اسالمی
بيداری سياس��ی، يك واقعيت فراگير اجتماعی اس��ت كه محس��وس و مشهود است 
و روشن اس��ت كه پديده های اجتماعی، معموالً اموری پيچيده هس��تند و نمی توان با 
ساده انگاری و ساده انديشی، تنها با تكيه بر عامل واحدی به تحليل و تبيين آنها پرداخت. 
بيداری اسامی، پديده ای ريش��ه دار در طول تاريخ فرهنگ و تمدن اسامی است و در 
طول تاريخ گذشته و حال جوامع اسامی، عوامل گوناگون مثبت و منفی در شكل گيری 

اين بيداری مقدس نقش داشته اند، كه در ذيل به ذكر آنها خواهيم پرداخت:
1. شناخت عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسامی

2. توجه به فقر، جهل، عدم بهداشت و وضعيت فاكت بار حاكم بر جهان اسام
3. شناخت پيشرفت های مادی جهان غرب و مقايسه وضعيت جوامع غربی با جوامع 

اسامی
4. توجه به گذشته پرافتخار و سراسر شكوه و عظمت دنيای اسام و تمدن درخشانی 

كه مسلمانان در گذشته تاريخی خود خلق كرده اند.
5. توجه به ميراث علمی و غنی اس��ام در عرصه های مختلف علوم و معارف بشری و 

1. غامرضا بهروزلك، »درنگی در مفهوم شناسی بنيادگرايی اسامی«، كتاب نقد، 1382، ش26 و 27، ص8-16. 
2. مصطفی شفيعی، آسيب شناسی بيداری اسامی از نگاه امام خمينی)ره(، تهران، نهضت نرم افزاری، 1391، 

ص10-11.



بيداري اسامي
184

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

نقشی كه دانشمندان اسامی در هدايت قافله فكری بشری بر عهده داشته اند.
6. توجه به بدعت ها و خرافات و نارسايی هايی كه در عرصه انديشه دينی گريبان گير 

دنيای اسام شده است.
7. توجه به فش��ار خردكننده ای كه حاكمان مس��تبد بر مردم اعمال كرده و با ظلم و 

بی عدالتی به چپاول آنها می پرداخته اند.
8. درك حضور استعمارگران غارت گر و اشغال كشورهای اسامی توسط آنها و خطراتی 

كه از اين راه گريبان گير مسلمانان شده بود.
9. آشنايی با مفاهيم جديد فكری از قبيل آزادی، برابری، استقال و...

حوادث مهمی كه در قرن اخير به وقوع پيوسته ، مانند اشغال فلسطين به دست رژيم 
صهيونيستی و مبارزه فلسطينيان و نيز اشغال افغانستان به دست نيروهای متجاوز غربی 

و اوضاع عراق در اوج اين بيداری نقش مؤثر و تعيين كننده ای داشته است.1

دشمنان بيداری اسالمی
مستكبران جهانی و خصوصاً امريكا برای دست يابی به منافع بيشتر و تسلط بر جهان، 
هميشه سعی در حذف مخالفان اين تماميت خواهی داشته اند. پس از جنگ سرد اغلب 
تحليل گران تصور می كردند كه با سقوط شوروی، امريكا برای رسيدن به اين هدف ديگر 
مانعی بر سر راه خود ندارد اما با س��ر برآوردن جريان بيداری اسامی آرزوها بر باد رفت 
و سخن از جهان تك قطبی، مضحك به نظر رسيد. آيت اهلل خامنه ای بيداری اسامی را 

علت اصلی دشمنی استكبار بيان می كند: 
اين ابرقدرت ظالم و س��لطنت طلب، پس از تح��والت اخير جهان كه 
منتهی به فرو ريختن نظام های الحادی كمونيس��تی ش��د و شوروی از 
موضع رقابت با امريكا فرو افتاد، درصدد اس��ت كه سراس��ر جهان و به 
خصوص مناطق زرخيز اس��امی را به منطقه نفوذ بی رقيب خود مبدل 
سازد و پس از فراغت از- به اصطاح- جنگ سرد، به جنگ همه جانبه ای 
با »بيداری اسامی«- كه مانع مستحكمی در راه اين نفوذ است- كمر 

بسته است.2 
دش��منان كه به نقش محوری »اس��ام« در اين جريان پی برده اند، علنی و مخفی به 

1. رحيم ليالی، »بيداری اسامی و معنويت گرايی در جهان اسام«، بصيرت سياسی، سازمان بسيج فرهنگيان، 
1386، ص127-128.

2. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1370/3/26. 
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مبارزه با اسام می پردازند: 
نگاهی به اوضاع كنونی عالم اسام، علت اين پديده، يعنی شدت  گرفتن 
و علنی  شدن مبارزه با اسام را آشكار می سازد. علت، چيزی جز گسترش 
»بيداری مسلمين« نيست. حقيقت آن است كه مسلمين در يكی، دو 
دهه اخير در شرق و غرب جهان اسام و حتی در كشورهای غير اسامی، 
نهضت حقيقی و عميقی را شروع كرده اند، كه بايد »نهضت تجديد حيات 
اسام« ناميده شود. اينك، اين نسل جوان و تحصيل كرده و برخوردار از 
معارف زمان است كه به عكس توقع مستعمران ديروز و مستكبران امروز، 
نه تنها اسام را، فراموش نكرده، بلكه با ايمانی پرشور، كه با استفاده از 
پيشرفت معارف بشری، بسی روشن بينانه تر و ژرف تر نيز شده است، بدان 

روی آورده و گمشده خود را در آن می جويد.1

علل دشمنی با بيداری اسالمی
الف: جلوگيری جريان بيداری اسامی از جهان خواری مستكبران:

اين خصوم��ت از ط��رف كيس��ت؟ از ط��رف قدرت ها؛ كس��انی كه 
می خواس��تند دنيا و ملت ها را بچاپند؛ اما اس��ام و بيداری اس��امی و 
حركت اسامی را مزاحم خودشان به حس��اب می       آوردند؛ حقيقت هم 
همين است. اسام و »بيداری اسامی«، در مقابل هر گونه سلطه گری 
ايستاده اس��ت و خواهد ايستاد. هر حركت اس��امی كه صادقانه باشد، 
مسلمانان دنيا را كه جمعيت كثيری هستند، به خود جلب خواهد كرد و 
اين برای قدرت های بزرگ، يك خطر است. برای همين است كه استكبار 
جهانی، از انقاب های ديگر در ساير نقاط عالم، به قدر انقاب متكی به 

اسام واهمه نداشته است.2
ب: تقابل بيداری اسامی با چپاول ذخاير كشورهای اسامی و سلطه همه جانبه: 

مسئله بسيار مهم، سلطه روزافزون شيطان بزرگ بر ذخاير كشورهای 
اس��امی و حضور بيش از پيش سياس��ی و اقتصادی و حتی نظامی آن 
در اين كشورهاس��ت. اين ابرقدرت ظالم و سلطه طلب، پس از تحوالت 

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1372/2/28. 
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1369/6/21. 
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اخير جهان كه منتهی به فرو ريختن نظام های الحادی كمونيستی شد 
و ش��وروی از موضع رقابت با امريكا فرو افتاد، درصدد است كه سراسر 
جهان و به خصوص مناطق زرخيز را به منطقه نفوذ بی رقيب خود مبدل 
سازد و پس از فراغت از- به اصطاح- جنگ سرد، به جنگ همه جانبه ای 
با »بيداری اسامی«- كه مانع مستحكمی در راه اين نفوذ است- كمر 

بسته است.1
ج: مبارزه با اسام و هويت اسامی:

ارتباطات فش��رده امريكا و عواملش با دولت های تازه مستقل آسيای 
ميانه، برای ترس��اندن آن��ان از گرايش های اس��امی و آنچ��ه آنان نام 
»بنيادگرايی« ب��ر آن می گذارند؛ موضع گيری ه��ای خصمانه آنان در 
برابر »بيداری اس��امی« در همه جا و به عنوان نمونه ای بارز با حركت 
سياسی پيروزمندانه مسلمانان، در الجزاير؛ رفتار حيله گرانه و غدرآميز 
آنان با ملت عراق و افكندن آنان در وضعيت غم انگيز و مظلومانه كنونی؛ 
دشمنی عناد آميز آنان با زمام داران سودان كه صرفاً عكس العمل گرايش 
اسامی آنان است و ده ها نمونه ديگر در سرتاسر جهان، مجموعاً شواهد 
انكارناپذيری بر خصومت علنی امريكا و ديگر س��لطه گران، نس��بت به 
اسام و بيداری اس��امی و بازيافتن هويت اس��امی از سوی مسلمين 

جهان است.2
د: مخالفت بيداری اسامی با نظم نوين جهانی:

آنچه من احساس می كنم و شواهد بر آن گواهی می دهد، اين است كه 
امريكا و دستيارانش احساس می كنند كه اسام، بزرگترين مانع بر سر 
راه اين جهان خواری است. لذا در نظم نوين جهانی و در منطق امريكايی، 
مبارزه با اسام، يك عنصر اساس��ی و اصلی است. بنا دارند نهضت های 
اسامی را، در هر جای عالم كه ملت ها به پا خاستند، سركوب كنند و هر 
جا حكومتی استبدادی و قدرت ظالمی در مقابل مسلمانان قرار گيرد، 
از آن دولت و قدرت ظالم، بی قيد و ش��رط حمايت و تشويق كنند... هر 

جا »بيداری اسامی« احساس می شود. اينها نسبت به آن حساس اند.3

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1370/3/26.
2. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1371/3/14. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام)ره(، 1371/3/14. 
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ه: تهديد منافع: 
استخراج و صدور نفت و س��ودهای حاصل از آن به اندازه ای از اهميت برخوردار است 
كه بخش قابل ماحظه ای از اقتصاد جهان عميقاً به امنيت و وضعيت مناطق نفت خيز و 
دولت های صادركننده نفت بستگی دارد. هرگونه تحول مهمی در خاورميانه و به ويژه در 
خليج فارس، تأثير زيادی بر وضعيت بازار نفت، اعم از قيمت آن، قيمت سهام در بازارهای 
بورس، وضعيت اقتصادی و تراز بازرگانی بسياری از كش��ورها خواهد داشت. از اين رو، 
منطقه خاورميانه به دليل برخورداری از حدود دو سوم ذخاير شناخته شده نفتی، و به تبع 
آن توليد و صدور روزانه بيش از نيمی از نفت مصرفی جهان، در مراكز ثقل سياست های 

نظام سرمايه داری، به ويژه امريكا و اروپا قرار دارد.
در ارتباط با اين جريان، موضوع ديگری كه اهميت نفت را مضاعف می كند، بازگرداندن 
دالرهای حاص��ل از فروش نفت ب��ه غرب، برای ب��ه گ��ردش درآوردن چرخ های نظام 
سرمايه داری است؛ دالرهای نفتی برای توليد كاال و ايجاد اشتغال و فروش محصوالت 
غرب به قيمت های تحميلی به كش��ورهای صادركننده، كه در واقع اس��تثمار مضاعف 
می باش��د. به همين دليل بخش عمده ای از سياس��ت ها و اقدامات دولت های بزرگ در 
خاورميانه به »سياست های نفتی« معروف اس��ت. اكنون طرح »خاورميانه بزرگ« در 
راس��تای تحقق دو هدف مهم و حل دو معضل جدی استكبار غرب در منطقه می باشد. 
تسلط بر خاورميانه به منزله اولين مرحله اجرای تك قطبی كردن جهان؛ مهار يا انحراف 
بيداری اسامی و پياده كردن فرهنگ و ارزش های امريكايی، دو هدف راهبردی ديگر 
برای پيروزی در اولين مرحله اجرای طرح استراتژی قرن 21 امريكا و سياست منزوی 

كردن رقبا و انحصاری كردن قدرت اياالت متحده می باشد.1 
آيت اهلل خامنه ای در اين رابطه معتقدند: 

برای استكبار، مسئله اصلی، دنيای اسام است. آنها می خواهند دنيای 
اس��ام را كه بيش از يك ميليارد جمعيت دارد؛ بخش عظيمی از منابع 
مالی و منابع طبيعی مورد نياز امروز را در اختيار دارد؛ »روح جديد« و 
حركت و »بيداری اس��امی«، امروز آن را سرپا نگه داشته است، از بين 
ببرند. هدف آنها، دنيای اسام است. امروز »بيداری اسامی«، از شرق 
دنيای اسام- حداقل پاكس��تان- تا ش��مال آفريقا را فرا گرفته است. 

1. جواد منصوری، »سياس��ت راهبردی امريكا در مقابله با بيداری اس��امی«، انديشه انقاب اسامی، 1390، 
ص42-43. 
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مردم اس��ام خواهی دارند و آن را علنی كرده اند؛ اين خطر بزرگی برای 
امريكاس��ت. آنها تصريح می كنند و می گويند منافع ما تهديد می شود. 
البته راست هم می گويند، منافعشان تهديد می شود؛ منتها اين منافع 
نامشروع اس��ت. بله، منافع نامشروع و ظالمانه ش��ان با حركت بيداری 

اسامی تهديد می شود.1
و: تهديد اهداف صهيونيست و هم دستانش در منطقه: 

امروز دش��من اهداف خود را صريح بيان می كند. صريحاً می گويند با 
»بيداری اسامی« مخالف اند و می خواهند آن را در هم بكوبند، صريحاً 
می گويند كه می خواهند نقش��ه خاورميانه را عوض كنند. تغيير نقشه 
خاورميانه به چه معناس��ت؟ معنايش اين اس��ت كه صهيونيست های 
ظالم عامل دس��ت اس��تكبار جهانی را همه كاره منطقه كنند و در اين 
منطقه، هيچ كشور و دولت و قدرت و ملتی نباشد كه در پنجه استثمار 

صهيونيست ها نباشد. امت اسامی در مقابل اين هدف ها بايد بايستد.2
ز: مقابله با اسام سياسی و حاكميت اسام:

نسيم بيداری اس��امی در همه جای جهان اس��ام وزيده و پا نهادن 
اسام به عرصه عمل، به مطالبه ای جدی بدل شده است. آری، بيداری 
اسامی محاسبات استكباری را به هم ريخته و معادالت جهانی مطلوب 
مستكبران را تغيير داده است. اين رفتارهای عصبی و شرارت آميز، بيش 
از آن كه برخاسته از قدرت و اعتماد به نفس باشد، ناشی از سرآسيمگی و 
وحشت است. آنان بيداری اسامی را حس می كنند و از فراگيری انديشه 
»اسام سياسی« و حاكميت اسام به ش��دت احساس خطر می كنند. 
آنان از فكر روزی كه امت اسامی يكپارچه و اميدوار، به پا خيزد به خود 

می لرزند.3
ح: ادامه سلطه بر جهان اسام: 

اكنون كه به بركت فداكاری مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در 
برخی از نقاط دنيای اس��ام، »بيداری اسامی« امواج خود را گسترش 
داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسياری از كشورهای اسامی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسامی ايران، 1382/5/15. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسامی ايران، 1382/7/2. 

3. پيام مقام معظم رهبری به كنگره عظيم حج، 1382/11/18. 
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به ميدان آورده و چهره غدار سلطه طلبان برای بسياری از سياست مداران 
و زمام داران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگر سردمداران استكبار در 
پی ترفندهای تازه برای ادامه و تحكيم سيطره خود بر دنيای اسام اند. 
سرلوحه اين هدف ها سركوب موج اسام خواهی و به انزوا كشيدن دوباره 
ارزش های اسامی است. همه ابزارهای تبليغاتی و سياسی امريكا و ديگر 
سلطه طلبان، امروز به كار افتاده اس��ت تا نهضت بيداری اسامی را به 

تأخير اندازند و اگر بتوانند سركوب كنند.1

ترفندهای دشمن برای مقابله با بيداری اسالمی و غلبه بر جهان 
فاتحان جن��گ بين المل��ل اول و دوم كه عمدتاً چند كش��ور اروپايی 
و امريكا بودن��د، اينها برای اي��ن منطقه مهم خاورميانه يك سياس��ت 
تثبيت ش��ده ای داش��تند؛ چون اي��ن منطقه ه��م از لح��اظ موقعيت 
سوق الجيشی مهم است؛ منطقه اتصال آس��يا و اروپا و آفريقاست، هم 
يكی از بزرگترين انبارهای نفت عالم است- كه نفت، شريان حياتی همه 
قدرت های صنعتی است كه بر دنيا مسلط اند- هم از لحاظ ملت ها، اينجا 
دارای ملت های كهن، ريشه دار و با س��وابق تاريخی است؛ لذا برای اين 

منطقه يك سياستی را اتخاذ كردند.
آن سياس��ت عبارت ب��ود از اينكه در اي��ن منطقه بايد كش��ورهايی، 
واحدهای سياسی ای وجود داش��ته باشند كه اين خصوصيات را داشته 
باشند: اوالً ضعيف باشند؛ ثانياً با يكديگر دشمن باشند، مخالف باشند، 
با هم كنار نياين��د، نتوانند اتح��اد بكنند- لذا ديديد سياس��ت تقويت 
ناسيوناليسم عربی، ناسيوناليس��م تركی، ناسيوناليسم ايرانی در طول 
س��ال های متمادی دنبال ش��د- ثانياً حكام ش��ان از لحاظ سياس��ی، 
دست نشانده باشند، مطيع باشند، زير بار قدرت های غربی بروند، حرف 
گوش كن باش��ند؛ رابعاً از لحاظ اقتصادی مصرف كننده باش��ند؛ يعنی 
نفتی را كه تقريباً مفت از چنگ اين ها خارج می كنند، پول همان نفت 
را باز خرج واردات كنند، خرج مصرف كنند تا كارخانه های غربی رونق 
بگيرد؛ خامس��اً از لحاظ علمی عقب افتاده باشند، اجازه پيشرفت علمی 

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1384/10/19. 
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به آنها داده نشود... ملت های اين منطقه، از لحاظ فرهنگی، مقلد محض 
اروپايی ها باشند؛ از لحاظ نظامی، ذليل و آسيب پذير و ضعيف باشند؛ از 
لحاظ اخاقی، فاسد باشند، دچار انحطاط های گوناگون اخاقی باشند؛ 
از لحاظ مذهبی هم كامًا سطحی و قانع به مذهب فردی و احياناً مذهب 

تشريفاتی باشند.1

امریکا بزرگترین دشمن بيداری 
سياست های امريكا برای غلبه بر جريان بيداری اسالمی 

1. اسام زدايی: 
يكی از فصول اصل��ی در نظم نوين پيش��نهادی امري��كا برای جهان 
پس از سقوط كمونيسم، فصل اس��ام زدايی و مقابله با رشد روزافزون 

حركت های اسامی است.2
برخوردهای غيرقانونی و غيردموكراتيك با گروه ها و مراكز و مظاهر اسامی- از جمله 
غيرقانونی اعام كردن حجاب در چند كشور اروپايی و محدوديت های فوق العاده برای 
تمامی مس��لمانان و مراكز آنان در امري��كا- نمودی از نگرانی های غ��رب در اين زمينه 
می باش��د. اگر چه تاكنون نتوانس��تند در كنترل اين جريان توفيق داش��ته باشند، اما 
هم چنان به تشديد تبليغات عليه اسام، مسلمانان و ايران می پردازند. از اين رو، قرن 21 
را بعضی دوران ظهور قدرت فكری و معنوی اس��ام و مقابله با سلطه فرهنگی و ارزشی 

غرب می دانند.3
2. دروغ پراكنی و استفاده از سياست های خوش آب و رنگ مثل حقوق بشر:

دروغ می گويند كه تكرار می كنند ما ايران را دوست می داريم و مايل به 
روابط با ايران هستيم؛ اين ها مايل اند كه مثل گذشته بر ايران حكومت 

كنند و همان بساط گذشته را در ايران درست كنند.4 
اما ايشان اين حربه را ديگر كارآمد ندانس��ته و بيداری ملت ايران را خنثی كننده اين 

سياست »دروغ« می دانند و در ادامه می فرمايند: 
اين ملت، بيدار شده اسام است. اين ملت در هر جا و در هر حركتی كه 

1. خطبه های نماز جمعه تهران، 1389/11/15.
2. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1371/3/13.

3. جواد منصوری، همان، ص45. 
4. بيانات مقام معظم رهبری، 1370/7/17. 
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احس��اس كند در آن ميل و اراده قدرت های استكباری است، مقابل آن 
خواهد ايستاد و تاكنون هم ايستاده است؛ بعد از اين هم خواهد ايستاد و 

به فضل الهی و به حول و قوه خدا پيروز هم خواهد شد.1
3. تشكيل دولت های وابسته:

اينها مايل اند، در ايران و در هر كش��ور ديگری، رژيم هايی بر س��ر كار 
باشند كه از مردم منقطع باش��ند، به آن قدرت ها متصل باشند. منافع 
مردم را زير پا لگد كنند، منافع كمپانی های جهان خواران را تأمين كنند، 
بر طبق تشخيص مردم و به خير و صاح آنها حركت نكنند و طبق اشاره 
انگشت اس��تكبار حركت كنند. رژيم های مرتجعی كه شما می بينيد، 
اين گونه اند و چقدر هم برای اين زمام داران امريكا، محبوب و مطلوب اند.

رهبر معظ��م انقاب اين حرب��ه را نيز با »بيداری مردم« شكس��ت خ��ورده می دانند 
و می فرمايند: »اما نظام مقدس اس��امی، نظامی اس��ت كه همه م��ردم در آن بيدار و 

هوشيارند؛ با اراده تصميم می گيرند، در صحنه مسائل زندگی حضور دارند.«2
4. تشويش اذهان نسبت به انقاب اسامی: 

دشمن دست بردار نيست. او سعی می كند برای افكار عمومی دنيا- كه 
اين افكار عمومی عالم، متضمن افكار و احساسات و استفهامات ملت های 
جهان سوم، كه مخاطب انقاب اسامی بودند، نيز هست- اثبات كند كه 
ايران خودش آن دوران را تخطئه می كند؛ شما از چه كشوری می خواهيد 
تقليد كنيد؟! می خواهيد برای مردم فان كش��ور اسامی يا حتی غير 
اس��امی ثابت كنيد كه ايران از مواضع قبلی خود عدول كرده است. ما 
ديديم كه كشورهای غير اسامی، در حركات عظيم خودشان، راه ايران 
را به عنوان شعار مشخص كردند، تابلو زدند و گفتند راه ما همان راهی 
است كه ايران رفته است؛ يعنی راه مقابله با اس��تكبار امريكايی و غول 
خون خوار قدرت سلطه جهانی. می خواهند به مردم دنيا بگويند كه شما 
دنبال آن راه رفتيد و جاذبه آن شما را به حركت در آورد و به شما اميد 
بخشيد؛ اما حاال خود متوليان و كاركنان و رهروان آن راه، آن را تخطئه 

می كنند؛ شما چه می گوييد؟! می خواهيد اين را در دنيا جا بيندازند. 

1. همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با بسيجيان كشور، 1375/8/30. 
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و اين دشمنی ها عليه ايران در راستای ايجاد يأس از ايران به عنوان كانون بيداری است: 
وقتی می بينند كه نمی توانند اين ملت را از ايمانش، از اس��امش، از 
انقاب و امامش جدا بكنند و شعارهايش را از او بگيرند- در واقع امكان 
اين عمل نيس��ت- در دنيا اين گونه منعكس می كنند كه دولت به غرب 
متمايل شد! اين برای آن است كه روحيه ملت های دنيا را ضعيف كنند. 
اين برای آن است كه مس��لمانانی را كه در اقصی  نقاط عالم چشمشان 
به شما ملت شجاع و بزرگ است، دل مرده و مأيوس كنند. آنها بگويند 
عجب! پس ايران هم اين طور ش��د. تاش می كنند كه اميد مسلمانان 

جهان از دست برود؛ ولی اشتباه كرده اند.1
5. تبليغات عليه گروه های مبارز و تروريست ناميدن آنها:

در سرتاس��ر دنيا، تبليغات عليه گروه های مبارز و مسلمان و مخلص، 
غالباً تبليغات طرفدار استكبار است و انس��ان های فداكاری را كه برای 
نجات خودشان از شرايط بد زندگی، دست از جان شسته اند، تروريست 

معرفی می كنند، همه اين ها از همان خصوصيات استكبار است.2
اروپا و امريكا در دو قرن اخير برای توجيه جنايات استعماری و اقدامات سلطه جويانه 
خود و ب��رای جلب حمايت مردم و جل��ب آرای آنان و برای به حداكثر رس��اندن منافع 
خود، جريانی را به صورت تهديد مشترك خود معرفی می نمايند. لذا پس از اضمحال 
كمونيسم و بلوك شرق، اسام به عنوان دشمن اصلی غرب و حتی جهان بشريت معرفی 
شد. اگر چه به داليلی و از جمله منافع عظيم و دولت های دست نشانده در جهان اسام، 
مجبور به انتخاب كلمه »تروريسم« شدند؛ بنابراين در ذهنيت و تصور زمام داران و مردم، 
اسام همان تروريس��م و به همين علت محكوم به نابودی است. از اين رو، بايد »جنگ 

صليبی« جديد راه اندازی شود.
دولت بوش بعد از حوادث 11 س��پتامبر 2001 )20 شهريور 1380( 
به گونه ای عمل كرد كه نشان دهد جهان اس��ام در قالب تروريسم به 
جنگ امريكا آمده اس��ت. ابتدا از ورود به جنگ صليبی خبر داد و آنگاه 
انگشت اتهام را متوجه مسلمانان و گروه های اسامی كرد. اما عملكرد 
بعدی آن در سه بخش نظامی، سياس��ی و تبليغاتی نشان داد كه اتخاذ 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگران و معلمان سراسر كشور، 1370/2/11.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان، 1368/8/10.



19
3

ای
منه 

 خا
می

عظ
هلل ال

ت ا
ه آي

دگا
ر دي

ی د
ام

ی اس
دار

ش بي
جنب

ی 
ناس

ن ش
شم

د
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

سياست نظامی گری فصلی تنظيم شده از پرونده تغيير در نظم جهانی 
برای ارتقای نقش و موقعيت امريكا به عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده از 

جنگ سرد است.1 
آنچه در چند س��ال اخير انجام ش��د و همچنان ادام��ه دارد- كه خس��ارت و مصائب 
بس��ياری بر امت اسام بر جای گذاش��ت- در راس��تای اجرای اين سياست بوده است. 
مقاومت مسلمانان در مقابل س��لطه غرب و حمايت استكبار سرمايه داری از دولت های 
دست نش��انده و احتمال قطع منافع آنان در جهان اس��ام، از جمل��ه داليل رويكرد به 
اين سياست اس��تراتژيك می باش��د. منافع غرب در اين منطقه به اندازه ای گسترده و 
استراتژيك می باشد كه تصور نمی كنند به حيات سياسی و اقتصادی خود ادامه دهند.2

حمايت از گروه های انحرافی مانن��د طالبان، ايجاد اختاف ميان مس��لمين، تثبيت 
اسراييل در منطقه، حذف آرمان فلس��طين، تزريق فرهنگ غربی و ايجاد بی بند و باری 
جهت كمرنگ شدن آرمان های اسامی، خصوصاً در جوانان از ديگر دسيسه ها می باشد.

راه های مبارزه با امريكا جهت تثبيت و گسترش بيداری اسالمی 
مبارزه با امريكا به دليل خوی اس��تكباری آن اس��ت و چون صبغه قرآنی داشته، يك 

مبارزه ريشه دار بوده و يك مبارزه شعاری نمی باشد: 
يكی از كسانی كه در قرآن، راجع به او كلمه استكبار و مستكبر به كار 
رفته، شخص فرعون است. او، درباره موس��ی چنين حرف هايی می زد؛ 
بنابراين مسئله استكبار يك مسئله قرآنی است. ما با همه اين جلوه هايی 
كه بيان ش��د، مخالف ايم. مب��ارزه ملت اي��ران، يك مبارزه ش��عاری و 
احساساتی و موسمی و تاكتيكی نيست؛ بلكه يك مبارزه قرآنی و عميق 

و دارای ريشه مكتبی است.3
1. توحيد و تكيه به قدرت الهی:

ملت مس��لمان ايران به همان اندازه ای كه در خط توحيد پيش رفته 
است، امروز از زبان درازی و دست درازی امريكا و غير امريكا از مستكبران 
عالم، راحت اس��ت؛ از بكن نكن آنها آزاد اس��ت. اين، خاصيت توحيد و 
خاصيت عبوديت اهلل است. بنده خدا كه ش��ديد، بندگی خدا با بندگی 

1. منوچهر محمدی، استراتژی امريكا پس از 11سپتامبر، تهران، سروش، 1382، ص182.
2. جواد منصوری، همان، ص40. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان، 1368/8/10.
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ديگران و نوكری ديگران نمی سازد. اين، آن ركن اول است.1
امريكا در حوادث خليج فارس شكست خورده، الزم نيست كسی منتظر 
درگيری نظامی بشود. اين حقيقتی است كه انقاب ما، با قدرت و اعتماد 
و ايمان و اتكا به تجربه های تخلف ناپذير تاريخ و سنت های قطعی الهی 

و اتكا به تجربه خود، آن را گفت و ثابت شد.
دست قدرت الهی، اين ملت را حمايت و پشتيبانی می كند. نه قدرت 
امريكا، نه قدرت های عظيم مالی و اقتصادی، نه قدرت های جاسوسی و 
امنيتی و نه قدرت های مخرب نظامی، هيچ كدام قادر نيستند اين ملت 
مؤمن و انقابی و شاداب و جوان و پر اميد را از راه عزت و عظمت اسام 
كه پيش می برد و پرچم اسام را كه بر دست گرفته است و به اهتراز در 

می آورد، برگردانند و او را در نيمه راه متوقف كنند.2
چرا اين قدر ملت ها، جمهوری اس��امی و مس��ئوالن آن را دوس��ت 
می دارند و رژيم امريكا به رغم اين همه خرجی كه كرده و تبليغاتی كه 
انجام داده، نتوانسته اس��ت اين محبت را از بين ببرد؟ چرا اين ها ناكام 
می شوند؟ اگر بمب اتم و موش��ك اتمی و انواع ساح های مدرن و فوق 
مدرن و هواپيماهای دور پرواز و ساير تجهيزات  نظامی برای كاميابی و 
اقتدار حقيقی كافی بود، امروز بايد امريكا همه مقاصد خودش را عملی 
كرده باش��د. چرا نمی تواند عملی كند؟ پيداس��ت كه در عالم تكوين، 
در عالم طبيع��ت، در خلق اهلل و در فطرتی كه خدا آفريده اس��ت، عامل 
مؤثر اين ها نيس��ت؛ لذا قدرت های مادی هر چه انجام دهند، در نهايت 

ناكام اند؛»فكد كيدك واسع سعيك«3
2. ايمان عميق به اسام و تمسك به قرآن:

استكبار جهانی، چه دارد؟ امريكا، چه دارد كه بر كشورها و دولت های 
مختل��ف عالم، فخر و برت��ری می فروش��د؟... مردم ما، با س��اح ايمان 
مسلح اند. لذاست كه اس��تكبار نمی تواند انقاب شكوهمند و با عظمت 
ملت ايران را شكست بدهد. ملت ايران، به خاطر ايمان عميق به اسام، 
يك ملت شكست ناپذير است. هيچ قدرتی نمی تواند اين ملت را شكست 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسامی،1377/4/21.
2. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم فارغ التحصيلی در دانشگاه هوايی، 1369/8/28.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقاب اسامی، 1376/6/26. 
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بدهد؛ نه دش��منان خارج��ی، نه دش��منان داخلی، ن��ه گروهك ها، نه 
خرابكارها و نه هيچ كس ديگر.1

ترفند اس��تكبار، خود دليل محكمی بر عجز آن��ان در مقابله با انقاب 
اس��امی ايران و نش��ان بارزی بر تداوم اين راه مقدس در زادگاه نوين 
اسامی است. ملت ايران، بهتر از هر كس دانسته است كه يگانه سنگر 
مستحكم در برابر زر و زور اردوگاه استكبار و به ويژه امريكای غدار- كه 
امروز علناً دم از سلطه گری بر ملل مظلوم و ضعيف می زند- تمسك به 
اسام و قرآن و پايبندی به اصول نجات بخش آن است، و انحراف از اين 
اصول، راه را بر نفوذ دشمنان اسام باز، و آنان را در سلطه انتقام جويانه 
بر ملتی ك��ه بزرگ ترين ضربه را بر منافع نامش��روع و حيثيت دروغين 
مس��تكبرين وارد آورده، كامياب می سازد. از آن روس��ت كه اين ملت 
هوشمند و شجاع، از لحظه اوج گيری نهضت عظيم خود، همواره با همه 
وجود، از اس��ام ناب محمدی)ص( دفاع كرده و هوشيارانه با ترفندها و 
توطئه هايی كه از سوی سردمداران استكبار و متوليان اسام امريكايی 
هدايت می شده، مبارزه كرده است؛ و ان ش��اءاهلل همواره چنين خواهد 

بود.2
3. حفظ ارزش های دينی:

تا وقتی شما پايبند به ارزش های دين تان هستيد؛ تا وقتی به كشورتان 
ايران عزيز عاقه منديد؛ تا وقتی كه برای اس��ام و قرآن احترام قائل ايد 
و به پيروی از حرف قرآن دس��ت تان در دس��ت يكديگر است؛ تا وقتی 
كه مسئوالن كش��ور را دوس��ت می داريد و با چش��م باز آنها را انتخاب 
می كنيد و تا آخر پشت سرشان می ايستيد هم چنانی كه االن بحمداهلل، 
همين طور هست تا وقتی كه جوانان شما نگذارند شور و احساس دينی 
و انقابی  شان كم شود؛ تا وقتی كه روحانيون در صحنه اند؛ تا وقتی كه 
در اين كشور، دين منشأ زندگی است و تا وقتی حكومت قرآنی به فضل 
الهی بر ايران پرتو افكنده است و اين كشور در سايه قرآن زندگی می كند، 
امريكا كه هيچ، اگر بزرگ تر از امريكا و حتی همه  قدرت های ش��يطانی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در جمع خانواده های شهدای ايام، 1369/10/13. 
2. پيام مقام معظم رهبری به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(، 1370/3/13.
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با هم شوند، نخواهند توانست عليه اين كشور هيچ غلطی انجام دهند.1
4. اخاص:

امام، آن كاری كه كرد- و عظيم ترين كاری بود كه ما در زمان معاصر و 
نزديك خودمان سراغ داريم- به بركت اخاص بود؛ اخاص! اگر اخاص 
نبود، شخصيت عظيم و جوهره مستحكم امام هم برای اينكه اين كارها 
را پيش ببرد، كافی نبود. يك حكومت فاس��د و ريش��ه داری را كه همه 
قدرت های استكبار هم از آن حمايت می كردند، از اين سرزمين، از بيخ 
و بن بركند؛ مردم را از شر آن حكومت راحت كند و يك حكومت الهی به 
وجود آورد! آن همه فساد را با همين حركت از بين ببرد و نفوذ دشمنان 
و تس��لط امريكا را كه دو قرن در تحقير ملت ايران كوشيده بودند و در 
عقب نگه  داشتنش سعی بليغ داشتند، قطع كند! اينها كارهای كوچكی 

نيست. 
بعد از پيروزی هم يك جنگ هشت ساله را كه در واقع، همه قدرت های 
مسلح دنيا پشتيبان جبهه مقابل ما بودند، با پيروزی ملت ايران تمام كند 
و اين همه توطئه  ها را خنثی نمايد. اين، جز به بركت اخاص امام، ممكن 
نبود. بعد هم كه از دنيا می رود، نه ميليون انسان در خيابان های تهران، او 
را مشايعت كنند، تا در مضجع و مقام ابدی، به خاكش بسپارند! اين ها به 
بركت اخاص بود. امروز هم بحمداهلل، روز به روز نام امام در دنيا بلندتر 

می شود و عاقه مندان و ارادتمندان او در اكناف عالم، رو به تزايدند.2
5. عزت طلبی:

اگر قرار بود فش��ارهای امريكا و امثال امريكا روی جمهوری اسامی، 
برای آنها اثر مطلوب داشته باشد، جمهوری اسامی- به فضل الهی و به 
توجهات ولی عصر- اين طور پيشرفت نمی كرد. بودن اين ملت و قيام و 
عزت جمهوری اسامی، بزرگ ترين و روشن ترين دليل بر اين است كه 
كيد دشمنان به جايی نمی رسد و به كوری چشم آنها، مسلمانان در همه 
جای دنيا، كم و بيش بيدار شده اند؛ ملت ها به خود آمده اند و قدر اسام را 
می دانند. با وجود اين همه فشاری كه بر مسلمانان وارد می كنند، نيروی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم نوشهر، 1372/2/18.
2. بيانات مقام معظم رهبری در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج، 1376/9/5.
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اسامی و روح اسامی، رو به فزونی و ازدياد است.1 
6. اعتماد به نفس:

بر فرض كه رؤسای امريكا در اغراض خبيثانه خودشان موفق و پيروز 
شوند و پيش بروند؛ تازه اول پيروزی ملت ايران است. ملت ايران به كسی 
احتياج ندارد. مل��ت ما به اتكای نفس و كاوش در خ��ود نياز دارد. ملت 
ايران احتياج دارد كه شخصيت خويش را در ميدان های دشوار بيازمايد 

تا خود را كشف كند.2
7. استقامت:

اگر كمك خدا نبود، امروز، امريكا روزگار سختی را برای كشور و ملت 
ايران پيش آورده بود و انتقام كشيده بود. تنها راه ايستادگی است... در 
مقابل دشمن متجاوز، در مقابل زورگوی ظالم، در مقابل استكباری كه 
امروز بر ارزش های الهی و معنوی طغيان كرده است- كه مظهرش هم 
دولت طاغوت و طغيان گر امريكاس��ت- كوتاه نياييد. قدرت های مادی 
هيچ غلطی نمی توانند بكنند. با ملتی كه ايستاده و به نيروی خود تكيه 
كرده اس��ت، هيچ كاری نمی توانند بكنند. همه راه ها به روی آنها بسته 
است. اگر سخت گيری كنند، آنها ضرر می كنند؛ چون جوهر ايستادگی 

و مقاومت در يك ملت، جوهر نفيس و گران قدری است.3
دشمنی با ايران به عنوان كانون بيداری اسالمی 

امريكا به عنوان اصلی ترين دشمن انقاب اسامی ايران طی سه دهه گذشته و پس از 
انقاب اسامی، تاش كرده است انقاب اسامی ايران را مترادف با جريان های انحرافی و 
افراطی و تروريستی در پوشش گروه های اسامی، نظير گروه طالبان و جريان تروريستی 
القاعده نشان دهد، كه اين توطئه با هدف تخريب وجهه مترقی و عدالت خواهانه ايران 
صورت گرفته است. از اين رو، با توجه به اين انحرافات و جريان های مخرب، شبكه های 
استكباری صهيونيسم و س��ازمان های جاسوس��ی امريكا و انگليس در جهان اسام به 
دنبال فتنه انگيزی بوده اند و تاش كرده اند تا با تخريب وجهه انقاب اس��امی، مانع از 
الهام بخشی آن به ويژه نزد ملت های مسلمان ش��وند. حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اسامی بارها در بيانات ش��ان درباره توطئه های دشمنان انقاب اسامی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران حج، 1372/2/8.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقاب اسامی، 1374/10/5. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(، 1371/3/14.
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و القائات آنان در اين زمينه هش��دار داده اند و در پيام به حجاج در س��ال 1372 به طور 
مبسوط نقاط قوت جمهوری اسامی ايران كه سبب خش��م استكبار جهانی شده را بر 

می شمارند: 
در نظام جمهوری اسامی چيزهايی كه امريكا و هر مستكبر ديگری را 
خشمگين می سازد، اين ها است: اول جدا نبودن دين از سياست و پايه 
اسامی جمهوری اسامی. دوم اس��تقال سياسی اين نظام، به معنای 
تسليم ناپذيری اش در برابر زورگويی های معمول ابرقدرت ها. سوم اعام 
راه        حل مشخص جمهوری اسامی درباره مسئله فلسطين، كه عبارت اند 
از انحال رژيم غاصب صهيونيستی و تشكيل دولت فلسطينی، متشكل 
از خود فلسطينيان و هم زيستی مس��لمانان و مسيحيان و يهوديان در 
فلسطين. چهارم حمايت معنوی و سياسی از همه نهضت های اسامی 

و تقبيح فشار بر مسلمانان در هر جای عالم.
پنجم دفاع از حيثيت اسام و قرآن و پيامبر اعظم)ص( و ديگر انبيای 
الهی و مقابله با توطئه رواج دادن اهانت به اين مقدسات، نظير آنچه در 
باب نويسنده مهدورالدم آيات شيطانی ديده ش��د. ششم، تاش برای 
اتحاد امت اسامی و همكاری سياسی و اقتصادی دولت ها و كشورهای 
اس��امی و حركت در جهت تثبيت اقتدار ملت های مس��لمان در قالب 
»امت بزرگ اس��امی«. هفت��م، رد و نفی فرهن��گ تحميلی غرب، كه 
دولت های غربی با تنگ نظ��ری و تعصب، بر آن اند ك��ه همه ملت های 
عالم را به پذيرش آن وادار سازند، و اصرار بر احيای فرهنگ اسامی در 

كشورهای مسلمان. هشتم، مبارزه با فساد و بی بندوباری جنسی 
كه همه اين ها از جلوه های بيداری اسامی در ايران و تاشی برای اشاعه آن در جهان 

است كه سبب كينه ورزی و دشمنی امريكا شده است.1
دش��منی با ايران از اين روس��ت كه ايران با تاش در اين حوزه ها، در راس��تای ايجاد 
نمونه ای برتر از نظام سياس��ی به پيش می رود و حكومتی كه در بهمن 1357 به وجود 
می آيد ثمره بيداری و خيزش مسلمانان جهان می ش��ود و در مقابل، مخالفت استكبار 

جهانی را تشديد می نمايد:
علت اينكه اس��تكبار و در رأس قدرت های اس��تكباری، رژيم اياالت 

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1372/2/28. 
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متحده امريكا با انقاب اسامی و با جمهوری اسامی مخالف است، اين 
است كه جمهوری اسامی و انقاب اسامی، يك »بيداری جهانی« را 

طراحی و زمينه سازی كرد.1
هر چند اين دشمنی ها گسترده تر و پيچيده تر ش��ده، اما نه تنها ركود جريان بيداری 
اسامی را به دنبال نداش��ته بلكه اس��تحكام و بصيرت مضاعفی را ايجاد نموده و ايران 

هم چنان اين رسالت الهی خويش را پس از سه دهه انجام می دهد: 
هر جا بيداری بيشتر باشد، دش��منان بشريت احساس خطر بيشتری 
می كنند؛ لذا دشمنی بيش��تری می كنند. ما معنای دشمنی هايی را كه 
امروز با جمهوری اسامی می شود، خوب می دانيم، خوب می شناسيم 
و علت اين دش��منی ها را می دانيم: چون جمهوری اس��امی ملت ها و 
دولت ها را به اتحاد و عزت دع��وت می كند و می گويد ملت ها و دولت ها 
در سايه اسام عزت خودشان را قدر بدانند. دشمنی به خاطر اين است؛ 
اين را م��ا می دانيم. ما می دانيم كه اين دش��منی ها ناكام خواهد ش��د؛ 
هم چنان كه تا امروز ناكام بوده اس��ت. سی و يك س��ال است كه عليه 
جمهوری اسامی تاش می كنند و سی و يك س��ال است كه به فضل 
پروردگار جمهوری اسامی روز به روز ريشه دارتر و قوی تر می شود. اين 
روند هم چنان ادامه خواهد داشت. دشمنی هر چه ادامه پيدا كند، مردم 
ما، مردم مسلمان، عقبه های مردمی در دنيای اسام، بيشتر خود را باز 

خواهند يافت؛ بيشتر قدر خود را خواهند شناخت.2
مصاديق دشمنی با ايران به عنوان كانون بيداری اسالمی 

پيروزی انقاب اس��امی در منطقه حساس و اس��تراتژيك خاورميانه فوق العاده مهم 
بوده كه طراحی جديد همراه با ش��عور و بينش و آگاهی های سياس��ی مردم در مقابل 
استكبار جهانی، موج بيداری اسامی در دنيا با الگوی ايران اسامی فراروی مسلمانان 
و مس��تضعفان جهان قرار گرفت و هر چه بيش��تر منافع زورگويان را به خطر انداخت 
و دش��منی مس��تكبران عليه ايران را برانگيخت. اس��تكبار جهانی كه منافع سياسی و 
اقتصادی خويش را در خطر می ديد هر چه در توان داشت در مسير دشمنی با ايران به 

كار گرفت: 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان، 1377/8/12.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام در روز عيد مبعث، 1389.
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هر كاری از دست ش��ان بر می آمد، كردند؛ از جنگ ه��ای خيابانی، تا 
جنگ  های قومی، ت��ا كودتای نظامی، تا تحميل جنگ هشت س��اله، تا 
تحريم اقتصادی، تا به راه انداختن ماشين عظيم جنگ روانی در طول 32 
سال، 32 سال است كه عليه ملت ايران و عليه انقاب و عليه امام جنگ 
روانی وجود دارد: دروغ گفتند، تهمت زدند، شايعه پخش كردند، سعی 
كردند ايجاد اختاف كنند، سعی كردند راه ها را در داخل منحرف كنند.1

آيت اهلل خامنه ای پس از شرح دشمنی ها، اهداف دشمنی را بيان می    كنند: 
هدف هايی كه آنها دنبال می كردند، در درجه اول، براندازی بود. هدف 
بعدی اين بود كه اگر براندازی نظام جمهوری اسامی تحقق پيدا نكند، 
انقاب را اس��تحاله كنند؛ يعنی ص��ورت انقاب باقی بمان��د، اما باطن 
انقاب، س��يرت انقاب، روح انقاب از بين ب��رود. در اين زمينه خيلی 
تاش كردند؛ كه آخرين نمايشنامه آنها كه روی صحنه آمد، همين فتنه 
88 بود. در حقيقت، يك تاش��ی بود. يك عده در داخل به خاطر حب 
به نفس، حب به مقام اسير اين توطئه شدند. من بارها گفته ام؛ طراح و 
نقش��ه  كش و مدير صحنه، در بيرون از اين مرزها بود و هست. در داخل 
با آنها همكاری كردند؛ بعضی دانس��ته، بعضی ندانسته. هدف سوم هم 
باز اين بود و هس��ت كه كاری كنند كه اگر نظام اسامی باقی می ماند، 
از عناصر ضعيف النفس��ی كه می توان در آنها نفوذ كرد، استفاده كنند و 
اينها را در مسائل كشور، در واقع طرف های اصلی خودشان قرار بدهند. 
باالخره نظامی به وجود بيابد و ادامه پيدا كند كه قدرت كافی نداش��ته 
باشد، ضعيف باشد، مطيع باشد... اما تمام اين راه ها به شكست انجاميد 
چراكه مردم بي��دار بودند. اين كاره��ا و اين مراحل گوناگ��ون تا امروز 
شكست خورده اس��ت، تا امروز نتوانس��تند. البته... در تاش خودشان 
كم نگذاش��تند، ليكن توفيق پيدا نكردند: چون مردم بيدار بودند. ما در 
جامعه، نخبگان خوبی داريم؛ ملت خوبی داريم؛ مسئوالن خوبی داريم، 
الحمدهلل تا امروز دش��من نتوانس��ته آن هدف های خود را انجام دهد. 

انقاب راه خود را ادامه داده است و پيش رفته است.2

1. خطبه های نماز جمعه تهران، 1389/11/15. 
2. همان.
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اين مسئله نشان می دهد كه چقدر مسئله بيداری مردم مهم است و همان گونه كه قبًا 
نيز اشاره شد، نشانگر رهبری قدرتمند است كه همواره به مردم بصيرت داده اند. از بيانات 
معظم له اين نتيجه را نيز می توان گرفت كه اگر مردم بيدار باش��ند، تهديدها و دشمنی 
مستكبران، نه تنها مخرب نيست، بلكه موجب درخشش و پيشرفت انقاب اسامی در 

عرصه داخلی و خارجی می گردد. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد! 
البته اين همه عصبانيت تا حدودی قابل پيش بينی اس��ت؛ چرا كه با تسلط مشترك 
امريكا- انگليس بعد از كودتای 28مرداد1332، رژيم وابسته و فاسد پهلوی آن چنان در 
خدمت منافع غرب، به ويژه امريكا بود كه كسينجر گفت: »شاه نادرترين متحد امريكا 
در جهان و يك هم پيمان نامش��روط بود.«1 لذا انقاب اس��امی در ايران نمی توانست 
برای غرب، به ويژه امريكا قابل قبول و قابل تحمل باشد و از همان اولين روزهای پس از 
پيروزی انقاب تاش های گسترده در اش��كال گوناگون برای براندازی يا حداقل تغيير 

رفتار و استحاله فرهنگی آن آغاز شد.

جمع بندی و نتيجه گيری
1. مستكبران جهانی و خصوصاً امريكا برای دستيابی به منافع و تسلط بر جهان، هميشه 
سعی در حذف مخالفان اين تماميت خواهی داش��ته كه پس از جنگ سرد تصور بر اين 
بود كه به هدف خويش رسيده، اما با س��ر برآوردن جريان بيداری اسامی و اوج آن در 
پيروزی و تداوم انقاب اس��امی، آرزوهای آنها بر باد رفته و سخن از جهان تك قطبی، 
مضحك به نظر می رسد. آيت اهلل خامنه ای بيداری اسامی را علت اصلی دشمنی استكبار 

بيان می كند.
2. دش��منان كه به نقش محوری »اس��ام« در اين جريان پی برده، علنی و مخفی به 

مبارزه با اسام می پردازند.
3. از ديدگاه آيت اهلل خامنه ای علت دشمنی استكبار جهانی به رهبری امريكا مواردی 
از جمله: جلوگيری جريان بيداری اس��امی از جهان خواری مستكبران، تقابل بيداری 
اسامی با چپاول ذخاير كشورهای اسامی و سلطه همه جانبه، مخالفت بيداری اسامی 
با نظم نوين جهانی، تهديد منافع و اهداف صهيونيست و هم دستانش در منطقه، مقابله 

با اسام سياسی و حاكميت اسام و ادامه سلطه بر جهان اسام می باشد.
4. همچنين ايش��ان ضمن اش��اره به اينكه امريكا بزرگ ترين دشمن بيداری اسامی 

1. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1370، ص296.
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اس��ت، به سياس��ت های امريكا برای غلبه بر جريان بيداری اس��امی اين چنين اشاره 
می كنند: اس��ام زدايی، دروغ پراكنی و استفاده از سياس��ت های خوش رنگ و آب مثل 
حقوق بشر، تشكيل دولت های وابسته، تشويش اذهان نسبت به انقاب اسامی، تبليغات 

عليه گروه های مبارز و تروريست ناميدن آنها.
5. در ادامه معظم له به بيان راه های مبارزه با امريكا جهت تثبيت و گس��ترش بيداری 
اسامی بدين ش��كل می پردازند: توحيد، تكيه بر قدرت الهی، ايمان عميق، تمسك به 

اسام و قرآن، حفظ ارزش های دينی، اخاص، عزت طلبی، اعتماد به نفس، استقامت.
6. آيت اهلل خامنه ای هم چنين از دشمنی امريكا با ايران به عنوان كانون بيداری اسامی 
ياد كرده و اينكه اين رژيم از ابتدای انقاب همواره سعی در تخريب چهره انقاب اسامی 
و جلوه  دادن ماهيت آن به صورت انحرافی داشته است. از اين رو، با توجه به اين انحرافات 
و جريان های مخرب، شبكه های استكباری صهيونيسم و سازمان های جاسوسی امريكا و 
انگليس در جهان اسام به دنبال فتنه انگيزی بوده اند و تاش كرده اند تا با تخريب وجهه 

انقاب اسامی، مانع از الهام بخشی آن به ويژه نزد ملت های مسلمان شوند.
7. دش��منی با ايران از اين روس��ت كه ايران با تاش در حوزه هايی همچون: اول جدا 
نبودن دين از سياس��ت، دوم استقال سياسی، س��وم اعام راه حل مشخص جمهوری 
اسامی درباره مسئله فلس��طين، چهارم حمايت معنوی و سياسی از همه نهضت های 
اس��امی و تقبيح فش��ار بر مس��لمانان در هر جای عالم، پنجم دفاع از حيثيت اسام و 
قرآن و پيامبر اعظم)ص( و ديگر انبيای الهی و مقابله با توطئه رواج  دادن اهانت به اين 
مقدسات، ششم، تاش برای اتحاد امت اسامی و همكاری سياسی و اقتصادی دولت ها 
و كشورهای اسامی و حركت در جهت تثبيت اقتدار ملت های مسلمان در قالب »امت 
بزرگ اسامی« و هفتم رد و نفی فرهنگ تحميلی غرب، در راستای ايجاد نمونه ای برتر 
از نظام سياس��ی به پيش می رود و حكومتی كه در بهمن 1357 ثمره بيداری و خيزش 
مسلمانان جهان می شود، مخالفت استكبار جهانی و مشخصاً امريكا را تشديد می نمايد.

8. نتيجه نهايی اين بحث را می توان اين گونه  بيان داشت كه از ديدگاه آيت اهلل خامنه ای، 
از طرفی به دليل خوی استكباری و قلدرمآب و تماميت خواه امريكا و ديگر مستكبران و از 
سوی ديگر به دليل تاش های موفق انقاب اسامی در راستای ارزش های اصيل اسامی 
و انسانی خود كه به تجربه موفقی از نظام سازی ختم شده- كه البته اينها همگی در نقطه 
مقابل اهداف و سياست های استكباری است- ايران به عنوان كانون بيداری اسامی مورد 
دشمنی اس��تكبار جهانی و امريكا قرار گرفته و هر دم با توطئه ها و تخريب هايی جهت 
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جلوگيری از تأثير گذاری بيشتر انقاب اس��امی بر ملت های جهان- خاصه ملت های 
جهان اسام- و جريان فراگير بيداری اسامی، مواجه ش��ده است؛ كه با تكيه بر تدابير 
خاصی كه ايش��ان مطرح می كنند، بايس��تی در راه تثبيت و تقويت بيداری اسامی در 

مبارزه با امريكا گام برداشت.


